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TÁRGY — VALÓSÁG 

 
 

ARANY SZÖVEG:  JÁNOS 1 : 1, 3 

 

 
 

“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,  

és Isten volt az Ige. „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett,  

és Nélküle semmi sem lett, ami lett.” 

 
 

 

VÁLTAKOZÓ OLVASÁS:  Zsoltárok 27 : 1-3, 1, 6, 7, 8, 14 

 

 

1. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: 

kitől remegjek?  
 

3. Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én. 
 

4. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden 

idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. 
 

5. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának 

rejtekében, sziklára emel fel engem. 
 

7. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! 
 

8. Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, Uram!  
 

14. Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 
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LECKE PRÉDIKÁCIÓ 
 

A Biblia 
 

1. I Mózes 1 : 26-31 (az első .-ig) 

 
26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-

mászó mindenféle állatokon. 

 
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 

nővé teremtette őket. 

 
28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek 

be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön 

mozgó minden élőlényen! 

 
29 Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és 

minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. 

 
30 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, 

amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 

 
31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. 

 

2. Prédikátorok 7 : 13, 29 

 
13 Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? 

 
29 Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, 

csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. 

 

3. Lukács 4 : 14, 15, 33-37 

 
14 Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész 

környéken. 

 
15 És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. 
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33 A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan 

felkiáltott: 

 
34 "Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki 

vagy, az Isten Szentje!" 

 
35 Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög odavetette őt 

közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 

 
36 Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? 

Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!" 

 
37 És elterjedt a híre mindenütt a környéken. 

 

4. Lukács 5 : 12, 13, 16-20, 24 (Neked)-26, 34 (:-ig) 

 
12 Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra 

borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." 

 
13 És ő kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És 

azonnal letisztult róla a lepra. 

 
16 Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. 

 
17 Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és 

Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra 

indította őt. 

 
18 És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 

 
19 Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a 

cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. 

 
20 Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." 
 
24 Neked mondom, - így szólt a bénához -, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!" 
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25 Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve 

hazament. 
 
26 Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt 

mondták: "Hihetetlen dolgokat láttunk ma!" 
 
34 Monda pedig nékik:  
 

5. Lukács 12 : 29-32 
 
29 Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. 
 
30 Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy 

szükségetek van ezekre. 
 
31 Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. 
 
32 Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.    
 

6. Ézsaiás 60 : 1-3, 18-20  
 
1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 
 
2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és 

dicsősége rajtad megláttatik. 
 
3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. 
 
18 Híre sem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. 

Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak. 

 
19 Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz 

örök világosságod, és Istened lesz ékességed. 
 
20 Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek 

gyászod napjai. 
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Tudomány és Egészség 
 

1. 242 : 9-14 

 

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban 

megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem 

tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek 

úgynevezett fájdalmain és gyönyörein. 

 

2. 335 : 27-31 

 

A valóság lelki, harmonikus, változhatatlan, halhatatlan, isteni, örök. Semmi sem lehet 

valóságos, harmonikus vagy örök, ami nem lelki. A vétek, betegség és a halandóság a Szellem 

feltételezett ellentétei, és ezeknek a valóság ellentmondásainak kell lenniük. 

 

3. 525 : 17-24, 28-29 

 

János evangéliuma kijelenti, hogy minden Isten Igéje által lett, „és Nélküle [a logosz vagy Ige 

nélkül] semmi sem lett, ami lett.” Mindazt, ami jó és értékes, Isten alkotta. Ami értéktelen vagy 

káros, azt nem Ő teremtette - innen annak valótlansága. A Teremtés könyvének Tudományában 

azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. ... Úgy kell 

tekinteni, hogy a vétek, betegség és a halál éppoly híján van az valóságnak, mint a jónak, 

Istennek. 

 

4. 494 : 19-29 

 

A helyesen irányított értelem arra szolgál, hogy kijavítsa a testi érzékek tévedéseit; de a vétek, 

betegség és halál valósnak fog tűnni (csakúgy, ahogy az alvás álmának élményei valósnak 

tűnnek), amíg az ember örök harmóniájának Tudománya megtöri illúziójukat a tudományos lét 

töretlen valóságával. 

 

Az embert illető következő két teória közül melyiket vagy kész elfogadni? Az egyik a halandó 

bizonyság, változó, haldokló, valótlan. A másik az örök és valós bizonyíték, amely az Igazság 

pecsétjét hordozza, és melynek ölében halhatatlan gyümölcsök halmozódnak magasan. 
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5. 352 : 12-25 

 

Mondaná-e egy anya a gyermekének, aki megijedt képzeletbeli szellemektől, és a félelemtől 

megbetegedett: „Tudom, hogy a kísértetek valóságosak. Léteznek, és félni kell tőlük; de nem 

szabad félned tőlük”? 

 

A gyerekeknek, csakúgy mint a felnőtteknek félniük kell a valóságtól, ami árthat nekik, és amit 

nem értenek, mivel bármelyik pillanatban tehetetlen áldozataivá válhatnak; de ahelyett, hogy 

fokozzuk a gyermekek félelmeit azzal, hogy a kísérteteket valósnak, könyörtelennek és 

hatalommal bírónak kiáltjuk ki, így táplálva a gyermeki félénkség gyökereit, a gyerekeket 

biztosítani kellene arról, hogy félelmeik alaptalanok, és hogy a kísértetek nem valóságosak, 

hanem hagyományos hiedelmek, tévesek és ember által alkotottak.  
 
6. 353 : 1-6, 13-24 
 
Ami Krisztusi tudományosan valóságos, az az érzékek szerint valótlan. A bűn, betegség, bármi, 

ami az anyagi érzékeknek valósnak tűnik, valótlan az isteni Tudományban. A fizikai érzékek és 

a Tudomány mindig is ellentétesek voltak, és azok is maradnak mindaddig, amíg a fizikai 

érzékek bizonysága be nem hódol teljesen a Krisztusi Tudománynak. 
 
A kor még nem nőtt ki teljesen a kísérteties hiedelmek érzékéből. Többé-kevésbé még fenntartja 

azokat. Az idő még nem érte el az örökkévalóságot, halhatatlanságot, teljes valóságot. Minden 

valóságos örök. Tökéletesség alapozza meg a valóságot. Tökéletesség nélkül, semmi sem 

teljesen valós. Minden dolog eltűnése folytatódni fog, amíg a tökéletesség megjelenik, és a 

valóságot el nem értük. Minden vonatkozásban fel kell adnunk a kísértetiest. Nem szabad a 

babona valamiségét elismernünk tovább, hanem fel kell adnunk minden abban való hiedelmet, 

és bölcsnek kell lennünk. Amikor felismerjük, hogy a tévedés (hiba) nem valós, készen állunk a 

haladásra „elfelejtve azokat a dolgokat, melyek hátunk mögött vannak”. 
 
7. 130 : 7-14  
 
Hiábavaló becsmérlően beszélni az isteni Tudományról, amely minden diszharmóniát 

megsemmisít, amikor demonstrálni tudod a Tudomány ténylegességét. Nem bölcs kételkedni 

abban, hogy a valóság tökéletes harmóniában van Istennel, az isteni Alapelvvel - ha a megértett 

és demonstrált Tudomány el fog pusztítani minden diszharmóniát - minthogy elismered, hogy 

Isten mindenható, mivel ebből az előzményből következik, hogy a jó és annak édes összhangja 

teljhatalommal bírnak. 
 
8. 472 : 24 (Minden)-3 
 
Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő 

teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása 
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az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg 

Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól.  Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény 

Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely 

sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik. 
 
9. 403 : 14-23 
 
A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a 

létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a 

halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét 

elsöpri,  meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától. A legkeresztényibb állapot az 

egyenesség és lelki megértés állapota, és ez a legmegfelelőbb a betegek gyógyítására. 

 

10. 495 : 14-24 

 

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. 

Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, 

hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, 

hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való 

bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett 

a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd 

a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a 

diszharmóniát harmóniával. 

 

11.  480 : 26-6 

 

A Biblia kijelenti: „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami 

lett.” Ez az isteni Tudomány örök igazsága. Ha a bűnt, betegséget és halált megértenék mint 

semmit, azok eltűnnének.  Ahogy a pára eloszlik a napon, a gonosz éppúgy eltűnne a jó valósága 

előtt. Az egyiknek el kell takarnia a másikat. Mennyire fontos tehát, hogy a jót válasszuk mint a 

valóság! Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye 

végtelenség, szabadság, harmónia és határtalan boldogság. „Ahol az Úrnak lelke, ott a 

szabadság.” Miként az egykori főpapoknak, úgy az embernek is szabad „a szentélybe - [Isten 

országába] való bemenetel.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A NAPI FELADATOK 
 

- Mary Baker Eddy -  
 

Mindennapi Ima 
 

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni:  „Jöjjön el a Te 

országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem 

minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!  

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont   
 

Indítékokra és Tettekre vonatkozó 

Szabály 
 

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár 

személyes ragaszkodás vezérelje.  A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, 

és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, 

könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, 

hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, 

befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól. 

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont   
 

Készenlét a Feladatra 
 

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális 

szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a 

Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra 

vagy elítélésre. 

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont   

_____________________ 

 

Ügyelj Rá 
 

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal 
 

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 

442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.  
 

 

“Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás   

nem árthat nektek sem amikor alszotok, sem ébrenlétetekben.”  
(T&E, 442. o.) 

 


